
 
 
 
2 medewerkers nodig: locatie t kdv Woud 

Tijd      Afwijking BKR Toelichting 

7.30 - 8.00 
 

Medewerker 1 
 

  Nee  Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen worden 
door 1 medewerker 
(niet alle kinderen zijn al 
gebracht) 

8.00 - 8.30 Medewerker 1  Medewerker  2 Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag opvangen 
worden door 1 
medewerkers (niet alle 
kinderen zijn al 
gebracht) Als er teveel 
kinderen zijn, dan 
blijven de 2 groepen 
met 2 medewerkers nog 
even samen 

8.30 -  9.00  
 

Medewerker 1 
of 2 

 
Ja (0,5 uur) Voor het aantal 

aanwezige kinderen zijn 
volgens de BKR twee 
medewerkers nodig 

9.00 – 13.30 Medewerker 1 Medewerker 2 Nee  Aantal aanwezige 
kinderen mag opvangen 
worden door 2 
medewerkers  

13.30 – 14.00 Pauze Medewerker 2 Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen zijn 
volgens de BKR twee 
medewerkers nodig 

14.00 – 14.30 Medewerker Pauze Ja (0,5 uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen zijn 
volgens de BKR twee 
medewerkers nodig 

14.30- 17.00 Medewerker 1 Medewerker 2 Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag opvangen 
worden door 2 
medewerkers  

17.00 – 18.00   Medewerker 2 Ja (1, uur) Voor het aantal 
aanwezige kinderen zijn 
volgens de BKR twee 
medewerkers nodig 
(aantal kinderen zijn al 
opgehaald) 

18.00-18.30 
 

  
 

Medewerker 2 
 

Nee Aantal aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen worden 



 
 
 

door 1 medewerker 
(aantal kinderen zijn al 
opgehaald) Bij 
samenvoegen kan dit 
ook samen 2 
medewerkers zijn. 

      Totale afwijking 
2,5 uur  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 medewerkers nodig KDV t Woud 

Tijd        Afwijking 
BKR 

Toelichting 

7.30 - 8.00 
 

Medewerker 
1 
 

    Nee  Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opgevangen 
worden door 
1 
medewerker 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht) 

8.00 - 8.30 Medewerker 
1 
 

Medewerker 
2 

  Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
2 
medewerkers 
(niet alle 
kinderen zijn 
al gebracht)  

8.30 -  9.00  
 

Medewerker 
1 groep 1 of 2 

Medewerker 
2 

  Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR drie 
medewerkers 
nodig 

9.00 – 13.30 Medewerker 
1 

Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Nee  Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
3 
medewerkers  

13.30 – 14.00 Pauze Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 



 
 
 

aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig 

13.45-14.14   Pauze  Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR drie 
medewerkers 
nodig 

14.00 – 14.30 Medewerker Pauze Medewerker 
3 

Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR 3 
medewerkers 
nodig 

14.30- 17.00 Medewerker 
1 

Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Nee Aantal 
aanwezige 
kinderen mag 
opvangen 
worden door 
3 
medewerkers  

17.00 - 17.30   Medewerker 
2 

Medewerker 
3 

Ja (0.5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen zijn 
volgens de 
BKR drie 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

17.30-18.00     Medewerker 
3 

Ja (0,5 uur) Voor het 
aantal 
aanwezige 
kinderen  zijn 
volgens de 
BKR twee 
medewerkers 
nodig (aantal 



 
 
 

kinderen zijn 
al opgehaald)  

18.00-18.30 
 

 
  Medewerker 

3 
Ja (0,5 uur) Voor het 

aantal 
aanwezige 
kinderen  zijn 
volgens de 
BKR twee 
medewerkers 
nodig (aantal 
kinderen zijn 
al opgehaald) 

        Totale 
afwijking 
3,0 uur  

  

 


